BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA
X lexislatura
Número 406
4 de xaneiro de 2019

X lexislatura. Número 406. 4 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIÓN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E INTERIOR

Rexeitamento da iniciativa

ı 22185 (10/PNC-001802)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o grao de cumprimento
e transparencia en materia de planiﬁcación normativa
137273

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 41938 - 12821 (10/PRE-005451)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a creación formal pola Consellería do Medio Rural da Comisión de Seguimento da Couza
Guatemalteca
137281

ı 41892 - 28793 (10/PRE-009524)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a data ﬁxada pola Consellería do Medio Rural para a xuntanza da Comisión de Seguimento
da Couza Guatemalteca da Pataca
137283

ı 41891 - 28795 (10/PRE-010352)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a data ﬁxada pola Consellería do Medio Rural para a xuntanza da Comisión de Seguimento
da Couza Guatemalteca da Pataca
137285

ı 41729 - 36153 (10/PRE-011589)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
galego e no ámbito da sanidade pública
137287
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ı 41834 - 37965 (10/PRE-011743)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «VAP Brión-Noia, desdobramento da VAP Brión-Noia»,
prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
137289
inicialmente previsto para a súa execución

ı 41833 - 37966 (10/PRE-011744)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «VAP Santiago de Compostela-Costa da Morte», prevista
no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo
establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
137292

ı 41832 - 37967 (10/PRE-011745)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Conexión N-550 (As Galanas)-Variante AC-841», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta
de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
137295

ı 41890 - 37968 (10/PRE-011746)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito II: Pardiñas-Roxos», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
137298

ı 41889 - 37969 (10/PRE-011747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito III: Roxos-Brins», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
137301
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 41888 - 37970 (10/PRE-011748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón Oeste, treito IV: Brins-N-550 (Polígono Industrial do Tambre)», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido
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para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente
137304
previsto para a súa execución

ı 41831 - 37971 (10/PRE-011749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Duplicación da calzada da AC-522 (As Galanas-Pardiñas)», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración
da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
137307

ı 41861 - 37997 (10/PRE-011755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «VAP Santiago de Compostela-N-541, treito A RamallosaA Estrada», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
137310
do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 41830 - 38117 (10/PRE-011772)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP PLISAN-Portugal (nova ponte internacional)»,
prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución
137313

ı 41887 - 38118 (10/PRE-011773)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Área metropolitana de Vigo-Desdobramento do
corredor do Morrazo», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
137316

ı 41886 - 38119 (10/PRE-011774)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Área metropolitana de Vigo-Ronda de Vigo-Treito
Balaídos-Buenos Aires», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
137319
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 41885 - 38120 (10/PRE-011775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre o estado actual da actuación denominada «Área metropolitana de Vigo-Viario UniversidadeVincios», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do
137322
investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 41829 - 38157 (10/PRE-011779)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Santiago de Compostela
previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun investimento de 107.665.000 euros e un horizonte temporal
comprendido entre 2017 e 2020, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos
prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa execución
137325

ı 41884 - 38160 (10/PRE-011780)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Vigo previstas no Plan MOVE
2009-2015 cun investimento de 118.024.760 euros e un horizonte temporal comprendido entre
2013 e 2017, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente
137328
previstos para a súa execución

ı 41883 - 38166 (10/PRE-011782)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Costa Norte-Variante de Ortigueira e treito
Celeiro-San Cibrao», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación
co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
137331

ı 41828 - 38810 (10/PRE-011830)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Pontevedra previstas no Plan
MOVE 2009-2015, cun investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano 2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa execución
137334

ı 41827 - 38846 (10/PRE-011833)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía,
treito Curro-Baión (enlace coa N-640)», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
137337
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
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ı 41826 - 38860 (10/PRE-011836)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Variante de Rodeiro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
137340
para a súa execución

ı 41835 - 38862 (10/PRE-011837)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP de conexión a Autoestrada Santiago-Ourense
coas estradas N-640 e C-533 en Lalín», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
137343

ı 41825 - 38864 (10/PRE-011838)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Lalín-Alto do Faro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución
137347

ı 41824 - 38932 (10/PRE-011841)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Ferrol previstas no Plan
MOVE 2009-2015 cun investimento de 36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para
137350
a súa execución

ı 41882 - 38957 (10/PRE-011844)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Costa Norte, treitos Coruña e resto dos treitos» prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento
do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investi137353
mento inicialmente previsto para a súa execución

ı 41823 - 38971 (10/PRE-011847)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Circunvalación de Ourense, treito Rairo-Bemposta-N-525», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co
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cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mante137356
mento do investimento inicialmente previsto para a súa execución

ı 41728 - 39330 (10/PRE-011886)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da avaliación da cidadanía en relación coa sanidade
galega, reﬂectida no barómetro sanitario publicado polo CIS, así como respecto da preferencia da
137359
sanidade privada fronte á pública por parte das persoas usuarias

ı 41727 - 39993 (10/PRE-011929)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias do
persoal de enfermaría do Hospital Comarcal do Salnés referidas á situación de sobrecarga asistencial
que está a padecer, como consecuencia do pechamento da terceira planta do centro
137361

ı 41726 - 40017 (10/PRE-011933)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Servizo Galego de Saúde para manter o actual modelo de xestión da resonancia
magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo funcionamento que no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á rectiﬁcación en relación co plan aprobado ao respecto
137364

ı 41725 - 40102 (10/PRE-011937)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de
mantelo aberto aínda que fose unhas horas durante algúns días á semana
137366

ı 41724 - 40240 (10/PRE-011950)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos datos referidos ás interrupcións voluntarias do embarazo, o número de derivacións a clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galicia,
137368
así como as actuacións e medidas previstas ao respecto

ı 41723 - 40244 (10/PRE-011951)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da educación sexual en Galicia, a formación e información que se
está a trasladar á mocidade na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como a realización
dalgún estudo das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos anticonceptivos na por137370
centaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de medidas ao respecto
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ı 41722 - 40261 (10/PRE-011953)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política que está a levar a cabo co peche de servizos na
sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal do Salnés, tendo
en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas urxencias, así como para non cubrir as ratios
de persoal necesarias para atender a demanda asistencial da poboación da que se ocupa ese centro
137372

ı 41721 - 40549 (10/PRE-011999)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade respecto da derivación ao Centro de Saúde de Ponteareas, na provincia de Pontevedra, dos 593 nenos correspondentes aos centros de saúde de Mondariz, Mondariz-Balneario e do Covelo, así como das súas previsións en relación coa cobertura da
baixa dunha das pediatras do consultorio de Ponteareas
137375

ı 41947 - 40566 (10/PRE-012003)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns do Goberno galego para recortar, no Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, a partida destinada á investigación sanitaria, a valoración
da situación na que esta se atopa e as medidas previstas para mellorar as súas posibilidades 137377

ı 41720 - 40590 (10/PRE-012006)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación das persoas que padecen ﬁbromialxia
e sensibilidade química múltiple, as súas previsións referidas á oferta aos profesionais do Sergas
de maiores posibilidades de formación en enfermidades do espectro da dor e a súa opinión en relación coa necesidade de mellorar as posibilidades asistenciais que se lles ofrecen ás persoas que
padecen ese tipo de enfermidades no sistema sanitario público de Galicia, así como a suﬁciencia
da partida orzamentaria consignada para o ano 2019 para a investigación sanitaria
137379

ı 41734 - 40660 (10/PRE-012018)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise do estado do río que asolagou A Xunqueira,
no concello de Viveiro, na noite do 18 de novembro de 2018, o coñecemento das denuncias da veciñanza
referidas ao atranco provocado polos restos de roza na Ponte de Pedro Mestre e as razóns para non levar
a cabo os labores de limpeza, así como as medidas previstas para evitar no futuro situacións coma esta
137381

ı 41719 - 40852 (10/PRE-012039)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre os datos referidos á decisión da Xunta de Galicia de reorganizar a asistencia sanitaria que se
viña prestando no concello de Carballedo, as súas razóns para diminuír o número de profesionais
de Medicina de Familia e pechar o consultorio de Castro, así como a incidencia que van ter esas
137384
medidas e as novas formas de asistencia sanitaria que vai implantar nese concello
137272
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIÓN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E INTERIOR
A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 28 de decembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa
- 22185 (10/PNC-001802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o grao de cumprimento
e transparencia en materia de planiﬁcación normativa
BOPG nº 236, do 10.01.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 27 de decembro de 2018, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión ás deputadas e aos deputados e publicación
- 41938 - 12821 (10/PRE-005451)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a creación formal pola Consellería do Medio Rural da Comisión de Seguimento da Couza
Guatemalteca
- 41892 - 28793 (10/PRE-009524)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a data ﬁxada pola Consellería do Medio Rural para a xuntanza da Comisión de Seguimento
da Couza Guatemalteca da Pataca
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- 41891 - 28795 (10/PRE-010352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a data ﬁxada pola Consellería do Medio Rural para a xuntanza da Comisión de Seguimento
da Couza Guatemalteca da Pataca
- 41729 - 36153 (10/PRE-011589)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
galego e no ámbito da sanidade pública
- 41834 - 37965 (10/PRE-011743)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «VAP Brión-Noia, desdobramento da VAP Brión-Noia»,
prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución
- 41833 - 37966 (10/PRE-011744)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «VAP Santiago de Compostela-Costa da Morte», prevista
no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo
establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41832 - 37967 (10/PRE-011745)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Conexión N-550 (As Galanas)-Variante AC-841», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta
de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41890 - 37968 (10/PRE-011746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito II: Pardiñas-Roxos», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41889 - 37969 (10/PRE-011747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón
Oeste, treito III: Roxos-Brins», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41888 - 37970 (10/PRE-011748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón Oeste, treito IV: Brins-N-550 (Polígono Industrial do Tambre)», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente
previsto para a súa execución
- 41831 - 37971 (10/PRE-011749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Duplicación da calzada da AC-522 (As Galanas-Pardiñas)», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución
- 41861 - 37997 (10/PRE-011755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado da actuación denominada «VAP Santiago de Compostela-N-541, treito A RamallosaA Estrada», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41830 - 38117 (10/PRE-011772)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP PLISAN-Portugal (nova ponte internacional)»,
prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución
- 41887 - 38118 (10/PRE-011773)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Área metropolitana de Vigo-Desdobramento do
corredor do Morrazo», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
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- 41886 - 38119 (10/PRE-011774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Área metropolitana de Vigo-Ronda de Vigo-Treito
Balaídos-Buenos Aires», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41885 - 38120 (10/PRE-011775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Área metropolitana de Vigo-Viario UniversidadeVincios», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do
investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41829 - 38157 (10/PRE-011779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Santiago de Compostela
previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun investimento de 107.665.000 euros e un horizonte temporal
comprendido entre 2017 e 2020, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos
prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa execución
- 41884 - 38160 (10/PRE-011780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Vigo previstas no Plan MOVE
2009-2015 cun investimento de 118.024.760 euros e un horizonte temporal comprendido entre
2013 e 2017, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente
previstos para a súa execución
- 41883 - 38166 (10/PRE-011782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Costa Norte-Variante de Ortigueira e treito
Celeiro-San Cibrao», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación
co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41828 - 38810 (10/PRE-011830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis

Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Pontevedra previstas no Plan
MOVE 2009-2015, cun investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano 2015, a valora-
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ción da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa execución
- 41827 - 38846 (10/PRE-011833)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía,
treito Curro-Baión (enlace coa N-640)», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41826 - 38860 (10/PRE-011836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Variante de Rodeiro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución
- 41835 - 38862 (10/PRE-011837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP de conexión a Autoestrada Santiago-Ourense
coas estradas N-640 e C-533 en Lalín», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41825 - 38864 (10/PRE-011838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Lalín-Alto do Faro», prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para
o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución
- 41824 - 38932 (10/PRE-011841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual das actuacións referidas á área metropolitana de Ferrol previstas no Plan MOVE
2009-2015 cun investimento de 36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a valoración
da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa execución
- 41882 - 38957 (10/PRE-011844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
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Sobre o estado actual da actuación denominada «VAP Costa Norte, treitos Coruña e resto dos treitos» prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento
do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41823 - 38971 (10/PRE-011847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o estado actual da actuación denominada «Circunvalación de Ourense, treito Rairo-Bemposta-N-525», prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución
- 41728 - 39330 (10/PRE-011886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da avaliación da cidadanía en relación coa sanidade
galega, reﬂectida no barómetro sanitario publicado polo CIS, así como respecto da preferencia da
sanidade privada fronte á pública por parte das persoas usuarias
- 41727 - 39993 (10/PRE-011929)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias
do persoal de enfermaría do Hospital Comarcal do Salnés referidas á situación de sobrecarga asistencial que está a padecer, como consecuencia do pechamento da terceira planta do centro
- 41726 - 40017 (10/PRE-011933)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Servizo Galego de Saúde para manter o actual modelo de xestión da resonancia
magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo funcionamento que no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á rectiﬁcación en relación co plan aprobado ao respecto
- 41725 - 40102 (10/PRE-011937)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de
mantelo aberto aínda que fose unhas horas durante algúns días á semana
- 41724 - 40240 (10/PRE-011950)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos datos referidos ás interrupcións voluntarias do embarazo, o número de derivacións a clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galicia,
así como as actuacións e medidas previstas ao respecto
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- 41723 - 40244 (10/PRE-011951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da educación sexual en Galicia, a formación e información que
se está a trasladar á mocidade na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como a realización dalgún estudo das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos anticonceptivos
na porcentaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de medidas ao respecto
- 41722 - 40261 (10/PRE-011953)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política que está a levar a cabo co peche de servizos
na sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal do Salnés,
tendo en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas urxencias, así como para non
cubrir as ratios de persoal necesarias para atender a demanda asistencial da poboación da que se
ocupa ese centro
- 41721 - 40549 (10/PRE-011999)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade respecto da derivación ao Centro de Saúde de Ponteareas, na provincia de Pontevedra, dos 593 nenos correspondentes aos centros de saúde de Mondariz, Mondariz-Balneario e do Covelo, así como das súas previsións en relación coa cobertura da
baixa dunha das pediatras do consultorio de Ponteareas
- 41947 - 40566 (10/PRE-012003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns do Goberno galego para recortar, no Proxecto de lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, a partida destinada á investigación sanitaria, a valoración da situación na que esta se atopa e as medidas previstas para mellorar as súas
posibilidades
- 41720 - 40590 (10/PRE-012006)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación das persoas que padecen ﬁbromialxia
e sensibilidade química múltiple, as súas previsións referidas á oferta aos profesionais do Sergas
de maiores posibilidades de formación en enfermidades do espectro da dor e a súa opinión en relación coa necesidade de mellorar as posibilidades asistenciais que se lles ofrecen ás persoas que
padecen ese tipo de enfermidades no sistema sanitario público de Galicia, así como a suﬁciencia
da partida orzamentaria consignada para o ano 2019 para a investigación sanitaria
- 41734 - 40660 (10/PRE-012018)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

137279

X lexislatura. Número 406. 4 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise do estado do río que asolagou A Xunqueira, no concello de Viveiro, na noite do 18 de novembro de 2018, o coñecemento das denuncias
da veciñanza referidas ao atranco provocado polos restos de roza na Ponte de Pedro Mestre e as
razóns para non levar a cabo os labores de limpeza, así como as medidas previstas para evitar no
futuro situacións coma esta
- 41719 - 40852 (10/PRE-012039)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre os datos referidos á decisión da Xunta de Galicia de reorganizar a asistencia sanitaria que se
viña prestando no concello de Carballedo, as súas razóns para diminuír o número de profesionais
de Medicina de Familia e pechar o consultorio de Castro, así como a incidencia que van ter esas
medidas e as novas formas de asistencia sanitaria que vai implantar nese concello
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

137280

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1859655
Data
20/12/2018 13:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 12821, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don
José Antonio Quiroga Díaz, sobre “a creación formal pola Consellería de Medio Rural da
Comisión de seguimento da couza guatemalteca”, (publicada no BOPG número 156 do 2 de
agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“A Consellería do Medio Rural convocou o 30 de xuño do 2017 a constitución da comisión de
seguimento da praga da couza guatemalteca que afecta á pataca co fin de analizar a situación
actual e os resultados obtidos da campaña de recollida, así como seguir avanzando nas
medidas de erradicación.
O 11 de abril do 2018 reuniuse novamente tras a ampliación a Muxía dos concellos infestados
por esta praga de corentena. A última reunión foi celebrada o pasado 13 de decembro do 2018.
Esta comisión está integrada por técnicos da consellería, representantes da indicación

CSV: REXISTRO-HAvAfzoNk-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 82012ee1-cd60-3272-3a34-927c789ae5e5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xeográfica protexida (IXP) Pataca de Galicia, do Laboratorio Fitopatolóxico de Galicia e da
Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). A creación deste órgano é un
compromiso adquirido pola consellería para mellorar e reforzar a coordinación entre os axentes
que participan neste dispositivo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844176
Data
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 28793, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e
don José Antonio Quiroga Díaz, sobre “a data fixada pola Consellería do Medio Rural para
a xuntanza da Comisión de seguimento da couza guatemalteca da pataca”, (publicada
no BOPG número 289 do 11 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“O 13 de decembro do 2018 tivo lugar a reunión da comisión de seguimento da couza
guatemalteca da pataca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: REXISTRO-qlW1xohEc-9
Verificación:
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844175
Data
19/12/2018 15:23

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28795, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don
José Antonio Quiroga Díaz, sobre “a data fixada pola Consellería do Medio Rural para a
xuntanza da Comisión de seguimento da couza guatemalteca da pataca”, (publicada no
BOPG número 289 do 11 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“O 13 de decembro do 2018 tivo lugar a reunión da comisión de seguimento da couza
guatemalteca da pataca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: REXISTRO-0ktXyQweu-6
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36153, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións do Goberno galego destinadas
a garantir os dereitos de aborto no territorio galego e no ámbito da sanidade pública”,
(publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral en
comisión n.º 36.648 que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 14 de novembro de 2018, na que
indicou que o obxectivo do Sergas é garantir a calidade asistencial na prestación dos servizos
sanitarios a todas as mulleres independentemente do lugar de Galicia no que residan e que no
caso das interrupcións voluntarias do embarazo se estableceron os protocolos e circuítos
asistenciais que garanten o cumprimento da Lei Orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e
da interrupción voluntaria do embarazo.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialCSV: REXISTRO-xqTI8ggbn-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 20046e82-2447-26d0-dba1-68d4a2ca5462
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

emprego-2018-11-14?part=e7098c78-0df8-4918-9995-76af521e903a&start=9414
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37965, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada VAP Brión-Noia, desdobramento da VAP Brión-Noia, prevista no Plan
MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
do investimento inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG
número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a

CSV: REXISTRO-PicZ1tDV3-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6ad634c4-99f7-dfc7-0681-a60d34c4ff32
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
páxina 1 de 2

137289

por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
No que respecta á vía de altas prestacións ás que se refire en concreto a iniciativa,
cómpre lembrar que en decembro de 2017 se licitou o contrato de servizos para a
redacción do proxecto construtivo correspondente á primeira fase para a conversión en
autovía da vía de altas prestacións Brión-Noia: Conversión en autovía do Corredor CG-1.5,
Brión - Noia. Treito I: p.q. 11+000 -21+000. Conta cun orzamento de preto de 253.000 € e
un prazo de 18 meses para redactar o proxecto construtivo, incluído o trámite de
información pública.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-PicZ1tDV3-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6ad634c4-99f7-dfc7-0681-a60d34c4ff32
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-PicZ1tDV3-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:34:25

137291

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835012
Data
18/12/2018 14:34

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37966, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada VAP Santiago-Costa da Morte, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de
outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

CSV: REXISTRO-5sgaheXQW-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 5603a216-ab96-6753-e999-abdeb2799d68
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
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polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-5sgaheXQW-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 5603a216-ab96-6753-e999-abdeb2799d68
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-5sgaheXQW-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:34:15

137294

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835011
Data
18/12/2018 14:34

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37967, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Conexión N-550 (As
Galanas)-Variante AC-841, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta
de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as
súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para
a súa execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e

CSV: REXISTRO-EmyC6XAdp-4
Verificación:
CVE-PREPAR: b8ba5232-b692-c9a1-c963-9555a60e9dd8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis

páxina 1 de 2

137295

necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-EmyC6XAdp-4
Verificación:
CVE-PREPAR: b8ba5232-b692-c9a1-c963-9555a60e9dd8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-EmyC6XAdp-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:34:07

137297

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844174
Data
19/12/2018 15:23

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37968, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón Oeste Treito II:
Pardiñas-Roxos, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a
súa execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
CSV: REXISTRO-JsW0GWPHK-5
Verificación:
CVE-PREPAR: aff7bf29-5074-d0b4-99e4-96968853f067
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
Cómpre sinalar ademais que o Cinto Oeste de Santiago se apoia nas conexións coa N550, AP-9 e A-54, que están pendentes do seu desenvolvemento por parte da
Administración Xeral do Estado, e que completarán o investimento realizado pola Xunta de
Galicia no vial da Sionlla executado por Xestur. Ademais, a Xunta ten nun moi avanzado
estado de execución a Variante de Aradas, que dará un importante servizo á zona norte e
oeste da área de Santiago de Compostela.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-JsW0GWPHK-5
Verificación:
CVE-PREPAR: aff7bf29-5074-d0b4-99e4-96968853f067
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-JsW0GWPHK-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:23:40

137300

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844173
Data
19/12/2018 15:23

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37969, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón Oeste Treito
III: Roxos-Brins, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia
en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a
súa execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número

CSV: REXISTRO-tDo49J5BL-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 0be09784-93f7-db91-79a7-1a1ca540ec28
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
Cómpre sinalar ademais que o Cinto Oeste de Santiago se apoia nas conexións coa N550, AP-9 e A-54, que están pendentes do seu desenvolvemento por parte da
Administración Xeral do Estado, e que completarán o investimento realizado pola Xunta de
Galicia no vial da Sionlla executado por Xestur. Ademais, a Xunta ten nun moi avanzado
estado de execución a Variante de Aradas, que dará un importante servizo á zona norte e
oeste da área de Santiago de Compostela.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-tDo49J5BL-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 0be09784-93f7-db91-79a7-1a1ca540ec28
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-tDo49J5BL-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:23:29

137303

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844172
Data
19/12/2018 15:23

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37970, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Cinturón Oeste Treito
IV: Brins-N-550 (Polígono Industrial Tambre), prevista no Plan MOVE 2009-2015, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de
outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número

CSV: REXISTRO-3cFVKOKTL-3
Verificación:
CVE-PREPAR: aa98c744-20d1-0116-6a61-2930c4cd4495
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
Cómpre sinalar ademais que o Cinto Oeste de Santiago se apoia nas conexións coa N550, AP-9 e A-54, que están pendentes do seu desenvolvemento por parte da
Administración Xeral do Estado, e que completarán o investimento realizado pola Xunta de
Galicia no vial da Sionlla executado por Xestur. Ademais, a Xunta ten nun moi avanzado
estado de execución a Variante de Aradas, que dará un importante servizo á zona norte e
oeste da área de Santiago de Compostela.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-3cFVKOKTL-3
Verificación:
CVE-PREPAR: aa98c744-20d1-0116-6a61-2930c4cd4495
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-3cFVKOKTL-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:23:21

137306

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835008
Data
18/12/2018 14:33

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37971, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área Metropolitana de Santiago de Compostela-Duplicación da calzada
da AC-522 (As Galanas-Pardiñas), prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da
Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate
e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto
para a súa execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e

CSV: REXISTRO-sq3HGFjBa-0
Verificación:
CVE-PREPAR: b8e9b700-b643-f995-ab46-88d85d3d1ab3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
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necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-sq3HGFjBa-0
Verificación:
CVE-PREPAR: b8e9b700-b643-f995-ab46-88d85d3d1ab3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-sq3HGFjBa-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:33:58

137309

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1838812
Data
19/12/2018 10:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37997, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado da actuación denominada
"VAP Santiago de Compostela-N-541, treito A Ramallosa-A Estrada", prevista no Plan
MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
do investimento inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG
número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
CSV: REXISTRO-tv5rYjPYT-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bd9cd85-bac6-82e7-df44-f10c00822a49
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
páxina 1 de 2
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
Sinalar, ademais, que na planificación da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade está
prevista a prolongación ata A Estrada do eixe de altas prestacións ao que se refire a
iniciativa. Para a súa materialización, tras a aprobación do trazado completo, dividiuse o
tramo en tres subtreitos para a execución por fases. Na primeira fase para a continuación
da autovía, proxéctase a execución do primeiro tramo, que contará con 3 quilómetros de
lonxitude aproximada, dende o punto en que actualmente finaliza a AG-59 ata entroncar
coa AC-241 (en Pontevea). A Xunta xa realizou o levantamento das actas previas
correspondentes a este treito.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-tv5rYjPYT-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bd9cd85-bac6-82e7-df44-f10c00822a49
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-tv5rYjPYT-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 10:02:25

137312

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835007
Data
18/12/2018 14:33

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38117, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada VAP Plisán-Portugal (nova ponte internacional), prevista no Plan MOVE
2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo
establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do
investimento inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG
número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o

CSV: REXISTRO-Z4rooDOrU-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7aabe2e5-f7c7-78a2-a445-a072cc9c3e81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
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necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-Z4rooDOrU-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7aabe2e5-f7c7-78a2-a445-a072cc9c3e81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-Z4rooDOrU-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:33:50

137315

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844171
Data
19/12/2018 15:23

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38118, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área metropolitana de Vigo-Desdobramento do corredor do Morrazo,
prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución”,
(publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
CSV: REXISTRO-OX2VuWgpE-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ea443745-0bb8-7d56-90f8-87f5a380e880
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
En relación ao desdobramento do corredor do Morrazo ao que se refire a iniciativa, cómpre
subliñar que o Goberno galego vén traballando desde hai moito tempo no
desenvolvemento da Autovía do Morrazo, en primeiro lugar, planificando unha estratexia
para facela viable, executándoa por fases e pagándoa con cargo aos orzamentos e a
medida que as dispoñibilidades orzamentarias o permitiron.
Desde o 11 de maio de 2018 están xa en servizo os dous primeiros treitos da autovía, 7
quilómetros entre Rande e Meira; e antes do verán de 2019 a Autovía do Morrazo estará
totalmente rematada, sumando 4 quilómetros máis, ata o enlace de Cangas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-OX2VuWgpE-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ea443745-0bb8-7d56-90f8-87f5a380e880
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-OX2VuWgpE-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:23:07

137318

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844169
Data
19/12/2018 15:22

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38119, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área metropolitana de Vigo-Ronda de Vigo-Treito Balaídos-Buenos
Aires, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en
relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas
intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para a
súa execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número

CSV: REXISTRO-oXIPwRz5o-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 0d21da15-ad43-dab5-0f25-fc6194a9b137
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
A anulación do PXOM de Vigo supón ademais unha dificultade para o desenvolvemento
desta actuación, cunha importante incidencia urbana, e que debe de encaixar na
planificación urbanística a desenvolver no contrato licitado polo Concello de Vigo neste
ano 2018 cun prazo estimado para a entrega do documento de 4 anos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-oXIPwRz5o-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 0d21da15-ad43-dab5-0f25-fc6194a9b137
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-oXIPwRz5o-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:22:57

137321

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844168
Data
19/12/2018 15:22

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38120, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada Área metropolitana de Vigo-Viario Universidade-Vincios, prevista no
Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento
do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada
no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número

CSV: REXISTRO-0YZxrOMfp-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4aa2e622-bb65-36f0-c193-07a3f999bc69
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
A anulación do PXOM de Vigo supón ademais unha dificultade para o desenvolvemento
desta actuación, cunha importante incidencia urbana, e que debe de encaixar na
planificación urbanística a desenvolver no contrato licitado polo Concello de Vigo neste
ano 2018 cun prazo estimado para a entrega do documento de 4 anos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-0YZxrOMfp-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4aa2e622-bb65-36f0-c193-07a3f999bc69
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-0YZxrOMfp-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:22:36

137324

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835006
Data
18/12/2018 14:33

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38157, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual das actuacións
referidas á Área metropolitana de Santiago de Compostela, previstas no Plan MOVE
2009-2015 cun investimento de 107.665.000 euros e un horizonte temporal
comprendido entre 2017 e 2020, a valoración da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento dos prazos establecidos para o seu remate e as súas intencións
respecto do mantemento dos investimentos inicialmente previstos para a súa
execución”, (publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
CSV: REXISTRO-7i8W8Hm4E-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 0a479bb5-b281-61c8-2290-d7dfcb36d948
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
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actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-7i8W8Hm4E-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 0a479bb5-b281-61c8-2290-d7dfcb36d948
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-7i8W8Hm4E-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:33:41

137327

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844167
Data
19/12/2018 15:22

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38160, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual das actuacións
referidas á Área metropolitana de Vigo, previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun
investimento de 118.024.760 euros e un horizonte temporal comprendido entre 2013
e 2017, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos
establecidos para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento dos
investimentos inicialmente previstos para a súa execución”, (publicada no BOPG
número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a

CSV: REXISTRO-bwqZ8l5aZ-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 088c3175-cda9-6c97-48f9-1dcd0ea7ede8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
A anulación do PXOM de Vigo supón ademais unha dificultade para o desenvolvemento
das actuacións neste concello, xa que teñen unha importante incidencia urbana, e deben
de coordinarse coa planificación urbanística a desenvolver no contrato licitado polo
Concello de Vigo neste ano 2018 cun prazo estimado para a entrega do documento de 4
anos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-bwqZ8l5aZ-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 088c3175-cda9-6c97-48f9-1dcd0ea7ede8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-bwqZ8l5aZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:22:26

137330

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844165
Data
19/12/2018 15:22

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38166, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada VAP Costa da Morte-Variante de Ortigueira e treito Celeiro-San Cibrao,
prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto
do mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución”,
(publicada no BOPG número 369 do 11 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que
ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
CSV: REXISTRO-FdBUyyc3A-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 93998f39-6bc8-7784-c406-1d8fcc28ed46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
páxina 1 de 2
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
Respecto á vía de altas prestacións á que se refire a iniciativa, cómpre salientar que nos
momentos máis duros da crise, coas maiores restricións orzamentarias, a Xunta investiu
98 M€ para poñer en servizo 16 quilómetros da vía de altas prestacións da Costa Norte: a
variante de Ortigueira e o treito Celeiro–San Cibrao.
Co obxectivo de seguir avanzando no desenvolvemento desta infraestrutura, en marzo de
2018, a Xunta licitou a redacción do estudo informativo e de impacto ambiental e do
proxecto de construción da actualización da vía de altas prestacións da Costa Norte, no
treito entre San Sadurniño e Sanguiñeira, así como da nova ponte sobre a ría de Viveiro e
a conexión da VAP coa estrada LU-540.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-FdBUyyc3A-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 93998f39-6bc8-7784-c406-1d8fcc28ed46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-FdBUyyc3A-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:22:03

137333

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835005
Data
18/12/2018 14:33

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38810, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual das actuacións
referidas á área metropolitana de Pontevedra previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun
investimento de 10.860.000 euros e un horizonte temporal no ano 2015, a valoración
da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos
inicialmente previstos para a súa execución”, (publicada no BOPG número 376 do 25
de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
CSV: REXISTRO-fQaUHDKfE-3
Verificación:
CVE-PREPAR: cd9f6344-71c8-5431-94c1-c09a9153ecb3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
Nesta liña, e cunha execución prevista a curto prazo, estase a desenvolver o proxecto da
Variante de Alba, que proximamente será sometido a información pública.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-fQaUHDKfE-3
Verificación:
CVE-PREPAR: cd9f6344-71c8-5431-94c1-c09a9153ecb3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-fQaUHDKfE-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:33:32

137336

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835004
Data
18/12/2018 14:33

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38846, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada "VAP alternativa á PO-531 Pontevedra-Vilagarcía, treito Curro-Baión
(enlace coa N-640)", prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as
súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para
a súa execución”, (publicada no BOPG número 376 do 25 de outubro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e

CSV: REXISTRO-I1lAIZgka-5
Verificación:
CVE-PREPAR: cd7c30c3-c676-1d26-3740-05f257d72a51
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
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necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-I1lAIZgka-5
Verificación:
CVE-PREPAR: cd7c30c3-c676-1d26-3740-05f257d72a51
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-I1lAIZgka-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:33:24

137339

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835003
Data
18/12/2018 14:33

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38860, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada "Variante de Rodeiro", prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración
da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente
previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG número 376 do 25 de outubro de
2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

CSV: REXISTRO-0odHiC9x5-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 9ac2e512-c3d9-b174-c9d5-e965739ccf20
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
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polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-0odHiC9x5-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 9ac2e512-c3d9-b174-c9d5-e965739ccf20
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-0odHiC9x5-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:33:14

137342

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1835016
Data
18/12/2018 14:34

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38862, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada "VAP de conexión a Autoestrada Santiago-Ourense coas estradas N640 e C-533 en Lalín", prevista no Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de
Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido para o seu remate e as
súas intencións respecto do mantemento do investimento inicialmente previsto para
a súa execución”, (publicada no BOPG número 376 do 25 de outubro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e

CSV: REXISTRO-tjNApR1Vt-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1f4f48e1-29a3-d409-de90-084beaf5a5c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
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necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-tjNApR1Vt-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1f4f48e1-29a3-d409-de90-084beaf5a5c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)
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CSV: REXISTRO-tjNApR1Vt-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1f4f48e1-29a3-d409-de90-084beaf5a5c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-tjNApR1Vt-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:34:56

137346

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1834999
Data
18/12/2018 14:32

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38864, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada "VAP Lalín-Alto do Faro"
, prevista no Plan MOVE 2009-2015, a
valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do prazo establecido
para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento do investimento
inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG número 376 do 25 de
outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

CSV: REXISTRO-XKJiaMxGS-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a9ac9a8-e4d1-5a21-26e5-a0ad41b23cf0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
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polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-XKJiaMxGS-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a9ac9a8-e4d1-5a21-26e5-a0ad41b23cf0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-XKJiaMxGS-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:32:34

137349

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1834996
Data
18/12/2018 14:32

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38932, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual das actuacións
referidas á área metropolitana de Ferrol previstas no Plan MOVE 2009-2015 cun
investimento de 36.135.000 euros e un horizonte temporal no ano 2017, a valoración
da Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos prazos establecidos para o seu
remate e as súas intencións respecto do mantemento dos investimentos
inicialmente previstos para a súa execución”, (publicada no BOPG número 376 do 25
de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

CSV: REXISTRO-ypombcQny-9
Verificación:
CVE-PREPAR: a7bffcf2-01d8-a325-84a9-9ebcb94cd9d1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
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necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-ypombcQny-9
Verificación:
CVE-PREPAR: a7bffcf2-01d8-a325-84a9-9ebcb94cd9d1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-ypombcQny-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:32:14

137352

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1844160
Data
19/12/2018 15:21

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38957, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada "VAP Costa Norte, treitos Coruña e resto dos treitos", prevista no Plan
MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do
prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do mantemento
do investimento inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada no BOPG
número 376 do 25 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número

CSV: REXISTRO-CCPNUyLkw-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3d4578e2-d479-3390-49b1-8c90f81b80b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
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por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.
Respecto á vía de altas prestacións á que se refire a iniciativa, cómpre salientar que nos
momentos máis duros da crise, coas maiores restricións orzamentarias, a Xunta investiu
98 M€ para poñer en servizo 16 quilómetros da vía de altas prestacións da Costa Norte: a
variante de Ortigueira e o treito Celeiro–San Cibrao.
Co obxectivo de seguir avanzando no desenvolvemento desta infraestrutura, en marzo de
2018, a Xunta licitou a redacción do estudo informativo e de impacto ambiental e do
proxecto de construción da actualización da vía de altas prestacións da Costa Norte, no
treito entre San Sadurniño e Sanguiñeira, así como da nova ponte sobre a ría de Viveiro e
a conexión da VAP coa estrada LU-540.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-CCPNUyLkw-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3d4578e2-d479-3390-49b1-8c90f81b80b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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137354

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-CCPNUyLkw-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 19/12/2018 15:21:28

137355

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1834993
Data
18/12/2018 14:31

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38971, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado actual da actuación
denominada "Circunvalación de Ourense, treito Rairo-Benposta-N-525", prevista no
Plan MOVE 2009-2015, a valoración da Xunta de Galicia en relación co cumprimento
do prazo establecido para o seu remate e as súas intencións respecto do
mantemento do investimento inicialmente previsto para a súa execución”, (publicada
no BOPG número 376 do 25 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o

CSV: REXISTRO-ebK8VnSLY-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 899b5995-26d9-ebd9-2bc3-43c3601b0641
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguinte contido:
“Cómpre lembrar que na sesión plenaria celebrada o 23 e 24 de outubro de 2018, a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade respondeu a unha interpelación (número
37366), formulada polo mesmo grupo parlamentario, na que abordou os aspectos referidos
ao Plan Move.
En todo caso, salientar que, nun contexto de crise económica e de fortes restricións
orzamentarias, o Goberno galego logrou incrementar nun 67% os quilómetros de vías de
altas prestacións libres de peaxe desde 2009, o que permite que 8 de cada 10 galegos
vivan hoxe a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.
Nestes momentos, a Xunta continúa a traballar no desenvolvemento de novas
infraestruturas viarias de competencia autonómica ou na mellora das xa existentes,
actuando con responsabilidade e priorizando aquelas actuacións que se consideran máis
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necesarias, atendendo a criterios de rendibilidade social e económica. Para iso aposta
polo desenvolvemento dunha planificación que as faga viables, avanzando nas actuacións
por fases, que faciliten a súa construción, e pagándoas con cargo aos orzamentos, a
medida que se poidan pagar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-ebK8VnSLY-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 899b5995-26d9-ebd9-2bc3-43c3601b0641
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-ebK8VnSLY-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 18/12/2018 14:31:26

137358

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813280
Data
14/12/2018 09:10

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39330, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto da avaliación da
cidadanía en relación coa sanidade galega, reflectida no Barómetro Sanitario publicado
polo CIS, así como a avaliación que fai da preferencia polas persoas usuarias da
sanidade privada fronte á pública”, (publicada no BOPG número 378 do 31 de outubro de
2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á interpelación n.º 39.327 que
tivo lugar no pleno do 5 de decembro de 2018.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:

CSV: REXISTRO-nA8htz4W0-2
Verificación:
CVE-PREPAR: c7a00293-1133-b1f1-e013-be4556e472a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-05?
part=17f5eceb-0d5e-4b23-9e49-d389bb4470c8&start=12657
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-nA8htz4W0-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/2018 9:10:19

137360

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813276
Data
14/12/2018 09:10

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 39993, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado
Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión e a actuación que vai
levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias do persoal de enfermaría do
Hospital Comarcal do Salnés referidas á situación de sobrecarga asistencial que está a
padecer, como consecuencia do pechamento da terceira planta do centro”, (publicada
no BOPG número 384 do 15 de novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“No Hospital do Salnés todos os servizos viron aumentados os seus espazos físicos,
acompañando isto dunha importante innovación tecnolóxica e da dotación de cada un deles
cos materiais de última xeración, destacando así mesmo a importante dotación de recursos

CSV: REXISTRO-9hkoDyZAv-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 693f20d7-32d6-9f54-e5f7-d410d407fcb3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

humanos. Non se pechan servizos, senón que se melloran.
As camas do Hospital do Salnés están sempre dispoñibles, independentemente de que
nalgún período de tempo non estean activas. O Plan de Hospitalización de período estival
contempla que se monitoriza diariamente tanto a demanda asistencial como a presión de
urxencias, de tal xeito que se procede a poñer en funcionamento camas da terceira planta.
O número de pacientes ingresados en setembro e outubro está por debaixo da media de
ingresos urxentes durante os dez primeiros meses do ano.
Dentro das melloras, no ámbito dos recursos humanos, a través do Plan de estabilidade do
emprego e provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde en total
estabilizáronse no Salnés 42 profesionais. O total de profesionais estabilizados na primeira
fase foron 27, na segunda fase 9 e na terceira fase 6.
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O Sergas, como ven facendo ata o de agora, dotará de recursos humanos ao Hospital do
Salnés segundo as necesidades asistencias o requiran.
O Hospital do Salnés non só non perde calidade se non que está sempre á procura de
mantela e mellorala.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-9hkoDyZAv-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 693f20d7-32d6-9f54-e5f7-d410d407fcb3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-9hkoDyZAv-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/2018 9:10:11

137363

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813269
Data
14/12/2018 09:09

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40017, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns do
Sergas para manter o actual modelo de xestión da Resonancia Magnética na Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo funcionamento que
no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á rectificación en
relación co plan aprobado ao respecto”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro
de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade,
que ten o seguinte contido:
“O 27 de maio de 2016 asinouse o acordo de integración funcional da unidade de resonancias
magnéticas fixas xestionadas por Galaria, no servizo de Radioloxía da EOXI de Vigo, seguindo un
sistema de funcionamento por áreas anatómicas. Este proceso iníciase pola solicitude dos
profesionais do servizo de radiodiagnóstico da EOXI, cumpríndose os obxectivos iniciais desta
solicitude:
- incorporar aos profesionais do servizo de radiodiagnóstico da EOXI á realización de probas de
RM.
- modificar a organización do servizo cara un modelo por órganos e sistemas.

CSV: REXISTRO-eqJQiV9wo-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8dda3f07-6c31-1d24-1ff0-3d5da3ac6278
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dende a xerencia do SERGAS asumiuse a formalización deste proceso a través do plan operativo
para unha execución de forma ordenada e planificada.
Finalmente debe terse en consideración que á unidade de RM de Galaria leva a cabo, ademais da
actividade que se lle asigna neste momento dentro da área de servizo compartido da EOXI, á
correspondente as RM móbiles que se desprazan aos hospitais comarcais.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-eqJQiV9wo-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/2018 9:09:59

137365

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813261
Data
14/12/2018 09:09

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40102, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento polo Goberno galego dos
prexuízos que lle vai a ocasionar á poboación o peche do Centro de Saúde de Castro, no
Concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de mantelo aberto aínda que
fose unhas horas durante algúns días á semana”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de
novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A actividade asistencial do Consultorio de Castro de Carballedo a partir de agora será prestada
no centro de Saúde da Barrela.
A equidade na prestación sanitaria queda garantida e a accesibilidade dos seus usuarios para a
cobertura sanitaria non se verá afectada xa que o Centro de Saúde da Barrela dista do Consultorio
de Carballedo 3 km.
O edificio situado na Barrela é de recente construción (ano 2010) e conta con todas as melloras
desde o punto de vista arquitectónico e técnico, o que vai permitir que mellore a confortabilidade e
a comodidade para os usuarios e para os profesionais sanitarios.

CSV: REXISTRO-wSH25befS-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 58932fa3-eae0-6207-60b2-ae17316de5a3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A unificación do persoal nun só centro vai permitir unha mellor coordinación entre profesionais así
como a mellora da atención aos pacientes, potenciando as visitas programadas tanto no Centro de
Saúde como no domicilio. Neste sentido vaise potenciar tamén a coordinación no Concello
(traballadora social, vehículos municipais para o desprazamento a domicilio programados, ...).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-wSH25befS-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/2018 9:09:37

137367

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813258
Data
14/12/2018 09:09

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40240, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego dos datos
referidos ás interrupcións voluntarias do embarazo, o número de derivacións a clínicas
privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galicia, así como as actuacións e medidas
previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro de 2018), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral en
comisión n.º 36.648 que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 14 de novembro de 2018, na que
indicou que o obxectivo do Sergas é garantir a calidade asistencial na prestación dos servizos
sanitarios a todas as mulleres independentemente do lugar de Galicia no que residan e que no
caso das interrupcións voluntarias do embarazo se estableceron os protocolos e circuítos
asistenciais que garanten o cumprimento da Lei Orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e
da interrupción voluntaria do embarazo.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:

CSV: REXISTRO-KWFpr9DSJ-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 74faedb6-e804-8421-4a21-bd2da34e8924
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-11-14?part=e7098c78-0df8-4918-9995-76af521e903a&start=9414
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-KWFpr9DSJ-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/2018 9:09:29

137369

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813254
Data
14/12/2018 09:09

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40244, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego da
educación sexual en Galicia, a formación e información que se está a trasladar á mocidade
na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como a realización dalgún estudo
das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos anticonceptivos na
porcentaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de medidas ao
respecto”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral en
comisión n.º 36.648 que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 14 de novembro de 2018, na que
indicou que o obxectivo do Sergas é garantir a calidade asistencial na prestación dos servizos
sanitarios a todas as mulleres independentemente do lugar de Galicia no que residan e que no
caso das interrupcións voluntarias do embarazo se estableceron os protocolos e circuítos
asistenciais que garanten o cumprimento da Lei Orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e
da interrupción voluntaria do embarazo.

CSV: REXISTRO-491zS0tAh-8
Verificación:
CVE-PREPAR: c4e8c090-be05-36d9-b4a9-99ee1b323381
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-11-14?part=e7098c78-0df8-4918-9995-76af521e903a&start=9414
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-491zS0tAh-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813249
Data
14/12/2018 09:08

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40261, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión da
Xunta de Galicia respecto da política que está a levar a cabo co peche de servizos na
sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal
do Salnés, tendo en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas
urxencias, así como para non cubrir as ratios de persoal necesarias para atender a
demanda asistencial da poboación da que se ocupa ese centro”, (publicada no BOPG
número 387 do 22 de

novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“No Hospital do Salnés todos os servizos viron aumentados os seus espazos físicos,
acompañado isto dunha importante innovación tecnolóxica e da dotación de cada un deles
CSV: REXISTRO-5gNguayIe-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 4e328a56-8949-5330-7516-d2b9008c54d4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cos materiais de última xeración, destacando así mesmo a importante dotación de recursos
humanos. Non se pechan servizos, senón que se melloran.
As camas do Hospital do Salnés están sempre dispoñibles, independentemente de que
nalgún período de tempo non estean activas. O Plan de Hospitalización de período estival
contempla que se monitoriza diariamente tanto a demanda asistencial como a presión de
urxencias, de tal xeito que se procede a poñer en funcionamento camas da terceira planta.
O número de pacientes ingresados en setembro e outubro está por debaixo da media de
ingresos urxentes durante os dez primeiros meses do ano.
Dentro das melloras, no ámbito dos recursos humanos, a través do Plan de estabilidade do
emprego e provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde en total
estabilizáronse no Salnés 42 profesionais. O total de profesionais estabilizados na primeira
fase foron 27, na segunda fase 9 e na terceira fase 6.
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O Sergas, como ven facendo ata o de agora, dotará de recursos humanos ao Hospital do
Salnés segundo as necesidades asistencias o requiran.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-5gNguayIe-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 4e328a56-8949-5330-7516-d2b9008c54d4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-5gNguayIe-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813245
Data
14/12/2018 09:08

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40549, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Consellería de Sanidade respecto da
derivación ao Centro de Saúde de Ponteareas, na provincia de Pontevedra, das 593
crianzas correspondentes aos centros de saúde de Mondariz, Mondariz-Balneario e do
Covelo, así como as súas previsións en relación coa cobertura da baixa dunha das
pediatras do consultorio de Ponteareas”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de
novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde mantén o compromiso de restablecer a atención pediátrica nos
Concellos de Mondaríz, Mondaríz Balneario e O Covelo nas mesmas condicións nas que se
viña prestando, en canto se resolva a situación administrativa da pediatra titular de Mondaríz.
Tan pronto como a pediatra se incorpore da súa baixa laboral procederase, de inmediato, á
convocatoria da praza para a súa cobertura polo procedemento regulamentariamente

CSV: REXISTRO-xXS6LbyW4-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 40edd898-bf61-3e82-4381-7301081f5dd6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

establecido.
Se durante este período puidésemos dispoñer de persoal substituto restableceríase o servizo
nas mesmas condicións nas que se viña prestando sen maior demora.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-xXS6LbyW4-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1861568
Data
20/12/2018 16:09

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40566, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “as razóns do Goberno galego para recortar, no Proxecto de lei de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, a partida
destinada á investigación sanitaria, a valoración da situación na que se atopa e as medidas
previstas para mellorar as súas posibilidades”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de
novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión
5ª do 11.12.2018- polo director xeral de Asistencia Sanitaria ao darlle resposta á pregunta 40587
sobre similar tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.
Esta intervención pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialCSV: REXISTRO-H9HPP2dm9-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 50d48291-ece3-5059-daf4-ae66238a5951
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

emprego-2018-12-11?part=71ecdd33-06a7-4c47-a9e5-e33dd7ca699b&start=8608
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-H9HPP2dm9-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813230
Data
14/12/2018 09:08

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40590, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a valoración do Goberno galego respecto da situación das
persoas que padecen fibromialxia e sensibilidade química múltiple, as súas previsións
referidas á oferta aos profesionais do Sergas de maiores posibilidades de formación en
enfermidades do espectro da dor e a súa opinión en relación coa necesidade de mellorar
as posibilidades asistenciais que se ofrecen ás persoas que padecen ese tipo de
enfermidades no Sistema sanitario público de Galicia, así como a suficiencia da partida
orzamentaria consignada para o ano 2019 para a investigación sanitaria”, (publicada no
BOPG número 391 do 29 de novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da
Comisión 5ª do 11.12.2018- ao darlle resposta á pregunta 40587 sobre o mesmo tema e
CSV: REXISTRO-5puc0dTRL-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 2b0b1659-c581-3b48-2ea0-128afb881337
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

formulada polos/as mesmos/as deputados/as”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-5puc0dTRL-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 14/12/2018 9:08:26

137380

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1814627
Data
14/12/2018 10:05

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40660, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a realización polo Goberno galego
dalgunha análise do estado do río que asolagou a Xunqueira, no concello de Viveiro,
na noite do 18 de novembro de 2018, o coñecemento das denuncias da veciñanza
referidas ao atranco provocado polos restos de desbroce na Ponte de Pedro Mestre
e as razón para non levar a cabo as labores de limpeza, así como as medidas
previstas para evitar no futuro situacións como esta”, (publicada no BOPG número
391 do 29 de novembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

CSV: REXISTRO-7HW5cJ5tR-5
Verificación:
CVE-PREPAR: b650d852-1fc5-59f4-86f1-255047e37456
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia vén traballando e colaborando desde o primeiro momento co Concello
de Viveiro para paliar os danos causados polas chuvias extraordinarias vividas o pasado
18 de novembro no núcleo de Xunqueira. Tamén desde o primeiro momento os técnicos da
Xunta están a analizar a posible existencia de factores que puideran agravar os efectos
das extraordinarias chuvias caídas ese día.
Na visita que a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade realizou á zona tras os
asolagamentos, Xunta e Concello coincidiron na necesidade de priorizar os traballos de
limpeza e asistencia aos afectados, avaliar os danos e, en función diso, continuar
actuando. Nestes momentos técnicos de Augas de Galicia seguen a realizar traballos de
limpeza na zona.
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Tendo en conta que a zona afectada polos asolagamentos está catalogada de risco
potencial significativo de inundacións, a Xunta aposta por traballar, da man do Concello e
das demais administracións, para facer unha reflexión conxunta e global e poñer os
medios necesarios para tratar de evitar que o sucedido en Xunqueira se poida volver
repetir.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTRO-7HW5cJ5tR-5
Verificación:
CVE-PREPAR: b650d852-1fc5-59f4-86f1-255047e37456
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-7HW5cJ5tR-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2018/1813220
Data
14/12/2018 09:07

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40852, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “os datos referidos á decisión da Xunta de Galicia de reorganizar a
asistencia sanitaria que se viña prestando no concello de Carballedo, as súas razóns para
diminuír o número de profesionais de Medicina de Familia e pechar o consultorio de Castro
de Carballedo, a incidencia que van ter esas medidas, así como as novas formas de
asistencia sanitaria que vai implantar nese concello”, (publicada no BOPG número 394 do 5
de decembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A actividade asistencial do Consultorio de Castro de Carballedo a partir de agora será prestada
no centro de Saúde da Barrela.
A equidade na prestación sanitaria queda garantida e a accesibilidade dos seus usuarios para a
cobertura sanitaria non se verá afectada xa que o Centro de Saúde da Barrela dista do Consultorio
de Carballedo 3 km.
O edificio situado na Barrela é de recente construción (ano 2010), e conta con todas as melloras
desde o punto de vista arquitectónico e técnico, o que vai permitir que mellore a confortabilidade e

CSV: REXISTRO-BoFVsfbcV-4
Verificación:
CVE-PREPAR: bc7c1801-b4f1-e696-cc06-07754de2d4c5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a comodidade para os usuarios e para os profesionais sanitarios.
A unificación do persoal nun só centro vai permitir unha mellor coordinación entre profesionais así
como a mellora da atención aos pacientes, potenciando as visitas programadas tanto no Centro de
Saúde como no domicilio. Neste sentido vaise potenciar tamén a coordinación no Concello
(traballadora social, vehículos municipais para o desprazamento a domicilio programados, ...).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-BoFVsfbcV-4
Verificación:
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